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AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS NEGATÍVAN VÉLEMÉNYEZTE A 7-ES RENDELET MÓDOSÍTÁSÁT

Felülbírálta a kormány a CSM-et

» BALOGH LEVENTE

A

Legfelsőbb Igazságszolgáltatási
Tanács (CSM) negatív állásfoglalása ellenére elfogadta tegnap a
kormány Tudorel Toader igazságügy-miniszter tervezetét, amellyel az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények módosítására elfogadott, a bírák
és ügyészek által bírált 2019/7-es sürgősségi kormányrendelet több kifogásolt
cikkelyét módosítja.
Viorica Dăncilă miniszterelnök a kormány ülése előtt kijelentette: azért fogadják el a módosításokat, mert azokról korábban a bírák és ügyészek képviselőivel
is egyeztettek. Tudorel Toader igazságügy-miniszter a kormányülés után közölte:
öt módosításról van szó. Így visszaállítják
a 2004/303-as törvény 54-es cikkelyét eredeti formájában, tehát a magas rangú
ügyészeket csak ügyészek közül nevezhetik ki, bírák nem jelentkezhetnek, és csak
a CSM ügyészi osztálya, nem pedig a teljes

Kormánypárti bírálat az igazságügy-miniszternek
Kemény bírálatokat fogalmazott meg Tudorel Toader igazságügy-miniszterrel szemben
Eugen Nicolicea, a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője,
amiért az nem viszi végig az Augustin Lazăr legfőbb ügyész menesztését célzó eljárást.
Nicolicea keddi nyilatkozata szerint Toadernek nem kellene leállnia, folytatnia kellene
a procedúrát. Nicolicea azért is bírálta a minisztert, mert az szerinte csak „fércelgeti” az
igazságügy működését szabályozó törvényeket, nem vállalja fel az átfogóbb átalakításokat, csupán azokat, amelyeket az alkotmánybíróság megkövetel. Egyébként Liviu Dragnea, a PSD elnöke még hétfőn arról beszélt: a Toader ellen benyújtott egyszerű indítvány
mai parlamenti szavazásán derül ki, hogy élvezi-e még a szociáldemokrata párti képviselők támogatását. Toader egyébként hétfőn este ismertette kétéves tevékenységének
mérlegét. Eszerint igyekezett az állampolgárt és annak jogait helyezni a tevékenysége
középpontjába, de az igazságszolgáltatásnak vannak negatív oldalai is, amelyeket ki
kell iktatni, és vannak olyanok, amelyeketmeg kell erősíteni. Arról is beszélt: a büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltságának problémája rendszerszintűvé vált, de az
Európa Tanács Fejlesztési Bankjávalkötött hitelmegállapodás révén két új börtön épül.
plénum jóváhagyásával. Ugyanakkor a
tervezet javasolja az 57-es cikkely hetedik
bekezdésének hatályon kívül helyezését,
amely megtiltotta volna, hogy ügyvivőként
nevezzenek ki vezetőket az ügyészségek
élére. Nem marad meg az az előírás sem,
amely a jó hírnév csorbulása miatt kizárta
volna a bírákat és az ügyészeket az igazságszolgáltatásból. Emellett rendezik az
igazságügyi rendszer IT-szakembereinek
bérezését, végezetül pedig Toader megfogalmazása szerint megszünteti az indokolatlan különbséget a korrupcióellenes és
a terrorellenes ügyosztály, illetve a bírák
és ügyészek törvénytelenségeit vizsgáló

Hiába ellenkeztek. A kormány nem ﬁgyelt az igazságszolgáltatási tanács véleményére
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Bár a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) negatív álláspontot fogalmazott meg, a kormány
elfogadta az igazságszolgáltatási
rendszer működését szabályozó
2019/7-es sürgősségi kormányrendelet módosításait.

ügyészek bérezése között. Nem kerül ki
ugyanakkor a rendeletből a szakma által
kifogásolt cikkely, amely gyakorlatilag kivonja a legfőbb ügyész fennhatósága alól a
bírák és ügyészek törvénytelenségeit vizsgáló ügyészségi főosztályt. Toader állítása
szerint előzetesen arról tájékoztatták: a
CSM egyet fog érteni a módosításokkal, de
végül ez nem így történt.
A kormányülés előtt nem sokkal ugyanis
a CSM negatívan véleményezte a módosításokat, fenntartva korábbi álláspontját,
miszerint a rendeletnek minden olyan
cikkelyét hatálytalanítani kell, amely nem
a CSM javaslatai alapján született. A testület álláspontja ugyanakkor csupán konzultatív, nem kötelező érvényű. A bírák és
ügyészek szakmai tevékenységét felügyelő
CSM plénuma annak ellenére utasította el
a módosítást, hogy a testület elnöke, Lia
Savonea a hétvégén még úgy nyilatkozott:
az jelentős mértékben tisztázza az aggodalmakat és konfliktust okozó témákat.
Augustin Lazăr legfőbb ügyész még a
CSM ülése előtt úgy vélekedett: a testületnek negatívan kellene véleményeznie a
tervezetet, hiszen ez már a negyedik ilyen
témájú rendelet lenne, ami még tovább
növelné a bizonytalanságot az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények terén. Hozzátette: éppen ez a folyamatos bizonytalanság zavarja a bírákat és
az ügyészeket. Mint ismeretes, a rendelet
miatt országszerte hetek óta részleges
munkabeszüntetéssel tiltakoznak a bírák
és az ügyészek.

EPP: napirendre tűzik a Fidesz kizárását
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ
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z Európai Néppárt (EPP) tizenkét tagpártja kilenc országból kezdeményezte
hivatalosan a Fidesz kizárását vagy tagságának felfüggesztését – közölte a pártcsalád egyik szóvivője. Mint elmondta, az ügy
a Fideszt is soraiban tudó Európai Néppárt
március 20-i ülésén, az Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozójának előestéjén kerülhet terítékre. Joseph Daul, az EPP elnöke
újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott:
„lehetőséget kell adnunk a Fidesznek, hogy
még egyszer kifejtse álláspontját”. A döntést
az Európai Néppárt valamennyi tagja hozza,
nem lehet megjósolni a vita kimenetelét –
tette hozzá.
Joseph Daul egyébként a Die Welt című
konzervatív német lap tegnapi számában
megjelent interjújában arról beszélt: Orbán
Viktor átlépett egy határt. Joseph Daul arra

a kérdésre, hogy miért erősödnek az Európai
Unióban a populisták, elmondta, hogy ezen
pártok módszere a félelemkeltés, és „csak a
problémákról beszélnek, de megoldásokkal
nem szolgálnak”. Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor az EPP tagjai közé kívánja emelni
a Jarosław Kaczynski vezette lengyel Jog és
Igazságosság (PiS) pártot és az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini vezette Ligát,
kijelentette: „megmondtam neki, hogy ez
nem történik meg, amíg én vagyok ennek a
pártnak az elnöke”. A francia konzervatív
politikus hozzátette, hogy az EU jobbközép
pártjait összefogó EPP-ben „minden tagnak
tisztelnie és osztania kell a minket egyesítő értékeket”. „A magyar kormánynak az
Európai Bizottság EPP-s elnöke, Jean-Claude Juncker elleni plakátkampányát a leghatározottabban elítéltük. Ez a kampány
megengedhetetlen” – mondta Joseph Daul,
hozzátéve, hogy az EPP „egy nagy család,

amelyben lehetnek viták, de van egy határ”, és ezt Orbán Viktor átlépte. A Fidesz
kizárását követelő pártok zöme azt követően
vetette fel ezt a lehetőséget, hogy a magyar
kormány elindította a bevándorlásellenes
plakátkampányt, amelynek „főszereplője”
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság
leköszönő elnöke és Soros György üzletember. Ennek kapcsán Orbán Viktor magyar
kormányfő a Welt am Sonntag hétvégén
megjelent számában kifejtette: „a kampány
következő szakaszában, ami már pártkampány lesz, majd egy további szereplőt fognak
a plakátokon látni (...) Timmermans urat.
Juncker úr nyugdíjba vonul, és helyébe Timmermans úr érkezik. Soros György szerepe
az európai politikában nem megkerülhető,
és mindenkinek joga van tudni, hogy Timmermans bevallottan az ő szövetségese.”
A kampány másik alakja, Soros György „a
globalizmus rosszabbik arcát testesíti meg”.
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» RÖVIDEN
Tőkés László: az EU szemet huny
a nemzeti sérelmek fölött
Észbontó, hogy miközben az Európai
Unió „nótáztatja” Magyarországot és
Lengyelországot, gazdasági meggondolásból és stratégiai érdekből hajlamos
szemet hunyni a tovább élő kommunizmus diktatúráiban tapasztalható nemzeti
és emberi jogi sérelmek felett – jelentette
ki Tőkés László fideszes európai parlamenti képviselő tegnap Brüsszelben az
MTI-nek nyilatkozva. Tőkés László az
észak-koreai emberi jogi helyzettel foglalkozó, az Európai Parlamentben tartott
konferenciát követően hangsúlyozta, a
kommunista diktatúrákban tapasztalható emberi jogi és kisebbségi helyzet
állandó lelkiismereti és komoly politikai
kérdése az Európai Uniónak.
Véleménye szerint a posztszovjet világból
érkezőknek az Európai Unió élő lelkiismeretének kell lenniük, hogy az Unió ne
feledje: a kommunizmus ugyan megbukott, de közelről sem mondható el, hogy
az emberiség és az emberiesség elleni
bűnöket napi szinten elkövető totalitárius világrendszer már a vége felé járna.
Nyugdíjba vonul Dragnea egyik bírája
Jóváhagyta tegnap a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói szakosztálya a legfelsőbb bíróság egyik bírája,
Luciana Mera nyugdíjaztatási kérelmét.
A június 1-jétől nyugdíjba vonuló bírónő
tagja annak az öttagú testületnek, amelynek ítéletet kell hoznia Liviu Dragnea
fellebbviteli perében. A PSD-elnököt első
fokon három év és hat hónap letöltendő
börtönbüntetésre ítélték a Teleorman
Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal (DGASPC)
kapcsolatos ügyben, hivatali visszaélésre
való felbujtás miatt.
Macron európai újjászületést akar
Emmanuel Macron francia államfő egy
„európai újjászületés közös építését”
javasolja a nacionalista befelé fordulással szemben a májusi európai parlamenti
(EP) választásokon a 28 uniós tagállam
lapjaiban tegnap megjelent, valamennyi
európai állampolgárhoz intézett írásában. „A nacionalista befelé fordulás nem
kínál megoldást” – írja Emmanuel Macron, aki szerint „ez a csapda fenyegeti
egész Európát”. A francia elnök ugyanakkor óva int „a másik csapdától, a beletörődés status quójától” is. Az európai
állampolgárok elvárásainak teljesítésére
Emmanuel Macron egy olyan nemzetközi
konferenciát ígér állampolgárok, szakértők, szociális partnerek részvételével,
amelyen „minden szükséges változásra
javaslatot lehet tenni tabuk nélkül, még a
szerződések felülvizsgálatára is”. A francia elnök konkrét javaslatokat is tett
az Európai Unió reformjára – egyebek
mellett a demokráciák védelmét szolgáló
európai ügynökség létrehozását, a schengeni övezet reformját, az európai pártok
külföldi finanszírozásának megtiltását,
közös határrendőrség és uniós menekültügyi hivatal létrehozását szeretné.
Tusk a választásba való külső
beavatkozás veszélyére ﬁgyelmeztetett
A május végi európai parlamenti (EP-)
választásba való ellenséges külső beavatkozások veszélyeire figyelmeztetett
tegnap Donald Tusk, az Európai Tanács
elnöke. Tusk felszólította „mindazokat,
akiket érdekel az EU, hogy működjenek
együtt szorosan a választás alatt és után,
és ne engedjék, hogy a külső erők által
finanszírozott, Európa-ellenes pártok
döntsenek fontos prioritásokról és az
uniós intézmények új vezetéséről”.

